ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο
Τ.Κ.
: 20400
Τηλέφωνο :2743360200
Fax : 27430 28261
Email: info@xylokastro.gov.gr

Ξυλόκαστρο 17-3-2017
Αριθ. πρωτ. 3539

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
(βάσει τιμής) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (αριθμός μελέτης 101/2016
επικαιροποιημένη).
1. Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Οδός: Λυκούργου Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο
Ταχ.Κωδ.: 20400
Τηλ.: 2743360244, 249
Fax: 2743028261
Ιστοσελίδα:www. xylokastro.gov.gr
Email: spapadim@xylokastro.gov.gr
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σ Παπαδημητρίου – Δ. Κανναβός
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση τη σύναψη της σύμβασης
και οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Τα τεύχη της μελέτης, διατίθενται στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες
ημέρες και από ώρα 07:00 – 15:00, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Επίσης τα τεύχη
της μελέτης, πλην του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα διατίθενται μέσω της
επίσημης
ιστοσελίδας
του
Δήμου
Ξυλοκάστρου
–
Ευρωστίνης
www.xylokastro.gov.gr
3. Κωδικοί CPV: 09134220-5 Πετρέλαιο κίνησης, 09135100-5 Πετρέλαιο
θέρμανσης, 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη και CPV λιπαντικών: 09211100-2,
09211400-5, 09211610-0, 24951000-5, 24961000-8, 24316000-2, 09211650-2,
24957000-7, 39831500-1.
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά στην προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων, μηχανημάτων και η/μ
εγκαταστάσεων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και των Νομικών Προσώπων
του, κατά το έτος 2017.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27-3-2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-4-2017 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά
13-4-2017 και ώρα 11:00
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.
6. Χρόνος – Τόπος παράδοσης προμήθειας: Ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η
προμήθεια των λιπαντικών θα πραγματοποιείται τμηματικά και κατόπιν εντολής, έως
31-12-2017. Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται στο Δημοτικό Κατάστημα της
Δ.Κ. του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης αυθημερόν ή το πολύ εντός δυο (2)
εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της εντολής από τον ανάδοχο. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τμηματικά τα καύσιμα σε αντλίες που θα

τοποθετήσει στην έδρα του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας
Ξυλοκάστρου, είτε σε ακτίνα το πολύ τριών (3) χιλιομέτρων από αυτή.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) κράτος – μέλος του Ε.Ο.Χ.
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Εγγυητικές επιστολές:
Ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του
προϋπολογισμού (της υπηρεσίας) εκτός Φ.Π.Α. (24%), ή ίση με το 1% επί του
Ενδεικτικού ή των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε
προσφορά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
10. Γλώσσα προσφορών: Ελληνική.
11. Χρηματοδότηση: Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
188.983,87€ χωρίς ΦΠΑ και 234.340,00€ με ΦΠΑ 24%, και χρηματοδοτείται από
ιδίους πόρους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
12. Ενστάσεις: Η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής, είναι 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης, υποβάλλεται
μέχρι 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
13. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά,
με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.
14. Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης θα
αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ η παρούσα περίληψη θα
αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ
καθώς και στον ελληνικό τύπο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

